
 

 
طبع  ععدد   ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل

 .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار   .محدود من هذه الوثيقة

 االتفاقيةتنفيذ ستعراض خصص الالفريق العامل المفتوح العضوية الم
 االجتماع الراب 

 2112مايو  11-7مونتريال، 
 من جدول األعمال المؤقت 2-3البند 

 
 1111-1122ع البيولوجي عقد األمم المتحدة للتنو

 1122وموجز األنشطة خالل عام ة إستراتيجيمشروع 

 مذكرة األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

 

ديسمبر/كانون األول  21الصادر في  65/161أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في قرارها  

لى ذلك، طلبت الجمعية العامة عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وبناء ع 2121-2111، الفترة 2111

إلى األمين العام تنسيق أنشطة العقد بدعم من أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من االتفاقيات 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي وصناديق األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها ذات الصلة. وفضال عن ذلك، 

 إلى المساهمة، على أساس طوعي، في تمويل أنشطة العقد. دعت الدول األعضاء المؤهلين للقيام بذلك 
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التي  النسخة المسبقة. ووفقا لتوجيهات المكتب، نُقّحت 2112أبريل/نيسان  5اعه المعقود في استعرض مكتب مؤتمر األطراف هذه الوثيقة في اجتم 

 نشرت في وقت سابق، وأعيد نشرها كي ينظر فيها الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الرابع.
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التي اعتمدها مؤتمر  2121-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيويتزامن العقد م  فترة الخطة اإل

ة العالمية ستراتيجيوتتضمن هذه الخطة اإل 1 األطراف في اجتماعه العاشر المعقود في ناغويا باليابان.

حقيق قعية للمساعدة في تحقيق ثالث أهداف لالتفاقية ودعم التنمية المستدامة وتأهدافها طموحة ولكن وا

 األهداف اإلنمائية لأللفية.

دعى األطراف إلى تنظيم ة للعقد على المستوى العالمي. وُيإستراتيجيوتحدد الوثيقة الحالية مشروع  

ويتضمن المرفق  ة في هذه الوثيقة.ات على المستوى الوطني تتمشى م  األهداف والمبادئ الواردإستراتيجي

يتضمن ، في حين الستهالل االحتفاالت بالعقد 2111األول إفادة عن األنشطة التي أجرتها األمانة في عام 

 ة عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.ستراتيجيالمرفق الثاني ميزانية إرشادية إل

                                                      
1

 ، المرفق.X/2المقرر  
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 1111-1122وع البيولوجي ة لالحتفال بعقد األمم المتحدة للتنإستراتيجيمشروع 

في اجتماعه العاشر تفاقية التنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في ابناًء على مبادرة من اليابان، أوصى  -1

ت الجمعية ألمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وأعلنا لعقد 2121-2111بإعالن الفترة  الجمعية العامة لألمم المتحدة

"عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بغية المساهمة في تنفيذ  2121-2111الفترة  55/151 هاقرارالعامة في 

 ".2121-2111ة للتنوع البيولوجي للفترة ستراتيجيالخطة اإل

"أن يقود في هذا الصدد، بالتشاور م  الدول  مين العامإلى األ الجمعية العامة تطلبفي هذا القرار، و -2

مة األمم المتحدة، بدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانات األعضاء، تنسيق أنشطة العقد نيابة عن منظو

 أن يدعواالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وصناديق وبرامج ووكاالت األمم المتحدة ذات الصلة، و

 .الدول األعضاء المقتدرة إلى المساهمة، على أساس طوعي، في تمويل أنشطة العقد"

في تنفيذ اتفاقيات ريو" وأيضا "االعتراف  تساقطلب في سياق االعتراف "بأهمية تحسين االهذا ال ندرجوي -3

 يحثبأهمية تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بدون المساس بأهدافها المحددة، و

لى النظر في تعزيز الجهود علبيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع ا

لكل واحدة من في هذا الصدد، م  مراعاة الخبرات ذات الصلة وم  األخذ في الحسبان الوض  القانوني المستقل 

 ".هاوصالحياتهذه الصكوك 

في اتفاقية التنوع البيولوجي اعترف بأن "الخطة األطراف أن مؤتمر إلى  أيضا اإلشارةجدر وت -4

تمثل إطارا مفيدا ومرنا ومهما لجميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع " 2121-2111للتنوع البيولوجي ة ستراتيجياإل

 ".البيولوجي

وسيتطلب العقد، مثله مثل السنة الدولية للتنوع البيولوجي، إطالق حملة رسائل عالمية النطاق، تشمل  -5

االتفاقات المتعلقة لتنوع البيولوجي، بما في ذلك ذات الصلة بااألخرى غايات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 

بالتنوع البيولوجي، على أن تتسم بالمرونة بما يكفي للسماح لألطراف الفاعلة اإلقليمية والوطنية والمحلية بتطويعها 
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ألطراف لواقعها المحلي. وُيقترح أن تتب  الرسائل الرؤية وبيان المهمة اللذين اعتمدهما االجتماع العاشر لمؤتمر ا

 في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى جانب شعار االتفاقية.

للتنوع البيولوجي وأهداف التآزرية ة ستراتيجيتنفيذ أهداف هذه الخطة اإلوتعزيز ة لدعم أداوسيكون العقد  -5

ولية الفاعلة الوطنية والحكومية الد جهاتأيشي للتنوع البيولوجي، وسيسعى إلى تعزيز إشراك طائفة متنوعة من ال

التخطيط أنشطة ة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في صلذات ال قضاياجمي  ال تعميم هدفبوأصحاب المصلحة اآلخرين 

وتنفيذ األطراف على إعداد  حثاإلنمائي واألنشطة االقتصادية األوس  نطاقًا. وسيتم على مدار العقد 

، بما في ة للتنوع البيولوجي واإلبالغ بهاستراتيجيلخطة اإلات الوطنية الموقوتة زمنيًا الرامية إلى تنفيذ استراتيجياإل

 التقدم المحرز.بالمؤقتة، وآليات اإلبالغ الرئيسية ذلك المراحل 

شي للتنوع البيولوجي. ة وأهداف أيستراتيجيات الخطة اإللتنفيذ جمي  غاي ضايعروسيقدم العقد دعمًا  -7

عم اإلجراءات الالزمة للتصدي لألسباب الكامنة وراء التركيز بشكل خاص على د فيالهدف المنشود  تمثلوسي

فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك أنماط اإلنتاج واالستهالك. ومن بين الطرق الكفيلة بتحقيق ذلك ضمان تعميم 

شواغل التنوع البيولوجي على مستوى الحكومة وجمي  قطاعات المجتم ، من خالل االتصال والتثقيف والتوعية، 

 دابير الحافزة المالئمة، والتغيير المؤسسي.والت

ومن بين العديد من الحواجز التي تحول دون تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، واالتفاقيات األخرى  -8

شد خطورة. األ العواملانعدام التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي في مرتبة  يأتيالمتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

جح أال يبادر المواطنون وأصحاب المصلحة إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لتعميم شواغل التنوع ومن المر

البيولوجي في حياتهم وممارساتهم اليومية بدون التوعية بأهمية التنوع البيولوجي في تحقيق رفاهية اإلنسان. 

 الممنوحة لقضايا التنوع البيولوجي. أيضًا في االنخفاض النسبي لألولوية السياسية ةويساهم انعدام التوعية العام

مستوى التوعية العام في نخفاض االقد تأكد على الرغم من تفاوت مستويات الوعي بين البلدان المختلفة، فو -9

البارومتر األوروبي " استقصاءالعامة بالتنوع البيولوجي في عدد من الدراسات الحديثة. وتضمنت هذه الدراسات 
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، ودراسة أجراها معهد إيبسوس لالتحاد المعني بالتجارة 2117في أواخر عام  الذي أجري "بشأن التنوع البيولوجي

شؤون الريفية استقصاء أجرته وزارة البيئة واألغذية وال، و2111و 2111و 2119أعوام البيولوجية األخالقية في 

 لصين.في الواليات المتحدة األمريكية وا اتسلوكيمقارنة لل، ودراسة في المملكة المتحدة

استقصاء  2119وفي سياق التعاون م  األمانة بشأن التوعية العامة، أجرت شركة إيرباص في عام  -11

شخص من اآلباء في  1 511سنوات، و 11إلى  5طفل تتراوح أعمارهم بين  1 511 بينبعنوان "قافلة الطبيعة"، 

على بيانات في سياق الحصول  2111 امع في أيضًا أمكنولطبيعة. باالمملكة المتحدة لتحليل مدى معرفة األطفال 

 5طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين  11 111شمل أكثر من  استقصاءوهو  - يرباص"البيولوجي إل المؤشر"

 ات بصفة عامة إلى ما يلي:ستقصاءعشرة بلدان من مختلف أنحاء العالم. وأشارت اال في، عاما 18وأعوام 

على  انحصر فهمهمو .مصطلح التنوع البيولوجي ىمعنمن المستجيبين  قليل عدد لم يفهم سوى (أ )

 ما تقدمه من خدمات؛والنظم االيكولوجية  على أساس وليس ،أساس األنواع

إاّل أنهم لم  ،كان لدى الناس تصور بأن فقدان التنوع البيولوجي مسألة خطيرة على المستوى العالمي (ب )

أو أنشطتهم الخاصة على المستوى يلمسوا الصلة القائمة بين أزمة التنوع البيولوجي وحياتهم 

 المحلي؛

بوصفهم أفرادًا ومستهلكين  على التنوع البيولوجي اظفلحالعمل على افي  رغبة أبدى المستجيبون (ج )

لمعلومات الكافية لتحديد اإلجراءات التي ينبغي بعدم امتالكهم ا كانوا يشعرونإاّل أنهم  ،ومواطنين

 لهم االضطالع بها؛

في مواق   أو بيوتالمن وقتهم داخل  قدرا كبيراموض  االستقصاء يقضون كان األطفال والشباب  (د )

عن الطبيعة. وأعرب األطفال، في الوقت نفسه، عن  عازل بما ينطوي عليه ذلك من أثر ،حضرية

سعادتهم لقضاء بعض الوقت خارج  عن ربواعإن أها بعض األنواع، وتتمت  ب لقدرات التيدهشتهم ل
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الفرصة لهم  ال تتاح ،تعلم المزيد عن التنوع البيولوجي في رغبتهمعلى الرغم من هم؛ فبيوت

 بالضرورة لفعل ذلك.

المتعلقة بالتنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية، الذي نشرته  ارفوالمع ياتوقد أظهر استقصاء عن السلوك -11

 في المائة 18، أن 2111، في أوائل عام (DEFRA)وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية في المملكة المتحدة 

في عام  في المائة 21 بما نسبتهمقارنة  2111التنوع البيولوجي في عام " عن الكثيرمن المستجيبين يعرفون "

" فقط "سمعوا االسم في المائة 18؛ وأن في المائة 24 بما نسبتهمقارنة يعرفون "قليال"  في المائة 31؛ وأن 2119

 .في المائة 32 بما نسبتهمقارنة لم يسمعوا عنه قط، وذلك  في المائة 31أن ؛ وفي المائة 21 بما نسبتهمقارنة 

عن االتحاد المعني بالتجارة البيولوجية  ةالصادر "لبارومتر التنوع البيولوجي"نشرة  وقدمت أحدث -12

 55 أفادفقد . من البلدان مختارةمجموعة ، آراء مختلفة عن حالة التوعية في 2111 يارأاألخالقية في أوائل مايو/

وألمانيا والمملكة  ،وفرنسا ،في الواليات المتحدة أجريت مقابالت معهمفي المتوسط من األشخاص الذين  في المائة

نسبة المسجلة في ال، وهي نسبة أعلى من 2111نهم سمعوا عن التنوع البيولوجي في فبراير/شباط المتحدة بأ

في المتوسط في  في المائة 71بالتنوع البيولوجي  وعيبة ال. وبلغت نسفي المائة 55والبالغة  2119فبراير/شباط 

وألمانيا(.  ،والمملكة المتحدة ،األمريكية والواليات المتحدة ،واليابان ،وكوريا الجنوبية ،سبعة بلدان )البرازيل

رة بين كبي فروقوجود إلى لالتحاد المعني بالتجارة البيولوجية األخالقية  "بارومتر التنوع البيولوجي" شيروي

(، في المائة 93(، والبرازيل )في المائة 98في فرنسا ) بالغة االرتفاع وعيحيث ُسّجلت مستويات البلدان، 

إلى السنة الدولية للتنوع البيولوجي  في جانب منه تزايد الوعي (. ويمكن عزوفي المائة 78وكوريا الجنوبية )

التنوع البيولوجي. وانخفض العدد عن  هعاسمبستقصاء ركوا في االأشخاص شاثالثة بين من واحد  فادأ إذ، 2111

في أشخاص  ثالثةبدرجة كبيرة عندما سئلوا عن تعريف التنوع البيولوجي، فلم يستط  سوى شخص واحد من كل 

 تعريف التنوع البيولوجي على نحو صحيح.المتوسط 
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االحتفال بالسنة الدولية للتنوع  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي اإلنجازات التي حققها وسوف يستكمل -13

 2111كانون الثاني يناير/ 11في برلين يوم قد ُأطلقت  السنة الدولية للتنوع البيولوجي كانت. و2111البيولوجي 

 19و 18 يومي ، اليابان،في مدينة كانازاوا بمقاطعة إيشيكاوافعالياتها تمت بمشاركة المستشارة األلمانية، واخُت

المتعلقة بالسنة الدولية للتنوع  اأنشطتهباألمانة عدد البلدان التي أبلغت . وبلغ 2111ول كانون األديسمبر/

. وُنظمت أيضًا مناسبات خاصة من جانب االتفاقيات المتعلقة بالتنوع بلدًا، وقت كتابة هذه الوثيقة 191 البيولوجي

 ،(اليونسكولمتحدة للتربية والثقافة والعلم )منظمة األمم ا، و)يونيب( البيولوجي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مكتبًا من المكاتب القطرية التابعة لبرنامج األمم  74أن ما ال يقل عن  اإلشارة إلىر ئة العالمية. وتجدومرفق البي

المتحدة اإلنمائي احتفلت بالسنة الدولية للتنوع البيولوجي. وباإلضافة إلى ذلك، انضمت عدة وكاالت أخرى من 

لتنوع البيولوجي في إدراج السنة الدولية لالصلة إلى االحتفاالت العالمية عن طريق  ت األمم المتحدة ذاتوكاال

رفيعة  فعالية. وقد عقدت الدورة الخامسة والستون للجمعية العامة لألمم المتحدة الخاصة وفعالياتهابرامج عملها 

بدورها الرسمي  ا منهاعضطالا ،تفاقيةاالافقت أمانة . وو2111سبتمبر/أيلول  22للتنوع البيولوجي في المستوى 

السنة شعار تصريح باستخدام  2111على منح أكثر من  ،االتصال للسنة الدولية للتنوع البيولوجي جهةباعتبارها 

بلغ عدد المشتركين في صفحة السنة الدولية للتنوع البيولوجي على م  نهاية السنة، و الدولية للتنوع البيولوجي.

 .مشترك 55 111فيس بوك أكثر من ال

 ة للعقدستراتيجياألهداف اإل

 ة للعقد فيما يلي:ستراتيجيتتمثل األهداف اإل -14

شي وأهداف أي 2121-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيلتنفيذ الخطة اإل مرنتوفير إطار    (أ )

 :للتنوع البيولوجي
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 التنوع البيولوجي على المستويات ةمساندة مبادرات تنمية القدرات التي تدعم تنفيذ اتفاقي (1)

الدعم أيضا لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع  وفري على نحو، ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني

 ؛األخرى ذات الصلةالمتعددة األطراف البيولوجي، واالتفاقات البيئية 

 ياتالمستو ا علىوإنجازهالرئيسية التقدم المحرز في تنفيذ المراحل إنشاء منبر لإلبالغ ب (2)

 .ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني

ة وتحقيق األهداف ستراتيجيدعم المنظمات اإلقليمية والدولية التي لها دور في تنفيذ الخطة اإل   (ب )

 لها: إرشاداتوتقديم 

الفرص المتاحة لربط جدول أعمال التنوع البيولوجي بالعمل المنجز تسليط الضوء على   (1)

 ؛واستغالل هذه الفرص في سياق هذه القضايا

 ؛التآزر أوجه تنسيق األنشطة بغية تحقيق  (2)

 :بقضايا التنوع البيولوجي زيادة التوعية العامة مواصلة العمل على   (ج )

رفاهية اإلنسان، وترجمتها  تحقيقتقديم رسائل رئيسية بشأن التنوع البيولوجي وقيمته في  ( 1)

يهية في مجال االتصاالت بغرض تكييفها م  اللغات إلى لغات األمم المتحدة، وتوفير مبادئ توج

 ؛والثقافات المحلية

منظمات االتصاالت في جمي  أنحاء العالم من أجل إيصال الرسائل شراكات م   قامةإ  (2)

 ؛وإظهار االختالفات اإلقليمية المالئمة محليًا بشأن الرسائل األساسية

جي في المناهج التعليمية الوطنية، م  وض  مبادئ ترمي إلى إدماج التنوع البيولو  (3)

 .التركيز على مبادئ التعليم من أجل التنمية المستدامة

 



UNEP/CBD/WG-RI/4/3/Add.2 

Page 9 

  

  

 الجمهور المستهدف

العقد إلى إشراك عدد من أصحاب  سعىكما هو الحال بالنسبة إلى السنة الدولية للتنوع البيولوجي، سي -15

 :نشطة المقترحة التي ينبغي تشجيعهاتورد األأدناه قائمة إرشادية  مدرجةالالقائمة تمثل المصلحة. و

واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي تنوع البيولوجي المشتركة في تنفيذ اتفاقية الالفاعلة  جهاتال -15

االتصال الوطنية الموجودة على مستوى الوزارات الحكومية،  جهاتجمي  فتمثل  .على المستوى الوطني

الفاعلة الحكومية وغير  جهات، وغيرها من الذات الصلة ت وبرامج األمم المتحدةن م  وكاالوالعامل نوسؤولوالم

 على االضطالع بما يلي: 2121-2111عناصر محورية للعقد. وينبغي تشجيعها خالل الفترة ، الحكومية

 ؛التوعية العامة بالتنوع البيولوجي تعزيز )أ(  

، بما في 2121-2111للتنوع البيولوجي  ةراتيجيستتنفيذ الخطة اإلل ةعمادتطبيق اإلجراءات ال )ب( 

 ؛ذلك تنقيح وزيادة الجهود المبذولة في سبيل تعميم التنوع البيولوجي في عملية صناعة القرار في جمي  القطاعات

 ؛تعزيز إقامة شبكات لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وجمي  االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي )ج( 

إجراءات، بما في ذلك من خالل إنشاء هيئات تنسيق وطنية )أي ما تقوم به من ز تنسيق تعزي )د( 

 عقد(؛الاللجان الوطنية المعنية ب

ة ستراتيجيتعزيز اإلنجازات المتعلقة ببعض غايات وأهداف الخطة اإل سيجري : المنظمات اإلقليمية -17

 ،الدافعة إلى فقدان التنوع البيولوجي عابرة للحدودعلى المستوى اإلقليمي، السيما حينما تكون العوامل  بإجراءات

عبر عدة بلدان. ومن ثم فمن الضروري أن يتضمن العقد  تهاأو حينما تحتاج المناطق األحيائية الواسعة إلى إدار

ًا بجدول أعمال التنوع إجراءات من شأنها تشجي  المنظمات اإلقليمية، سواء تلك التي ترتبط ارتباطًا واضح

 ترمي إلى تحقيق ما يلي: بحيثقضايا التنوع البيولوجي، ذات الصلة باألخرى  منظماتالأو  جيالبيولو

ة وأهداف ستراتيجيالعقد م  الخطة اإل خاللسياساتها وأهدافها المتعلقة بالتنوع البيولوجي مواءمة  )أ(  

 أيشي؛
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ية التنوع البيولوجي تنسيق تربط بين الجهود الوطنية المبذولة في إطار اتفاق اتوض  آلي )ب( 

 واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي والجهود المبذولة على المستوى اإلقليمي؛

 المتوسط والطويل. يينتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها على المد )ج( 

مجال يم التنوع البيولوجي في اعترفت وكاالت األمم المتحدة على نحو متزايد بفوائد تعم: المنظمات الدولية -18

التنمية المستدامة واألمن البشري. وينبغي النظر إلى العقد على أنه فرصة سانحة ب العمل األوس  نطاقًا المتعلق

إطار أوجه التآزر المحققة م  اتفاقيات ريو واالتفاقيات  فيلتعميم بطريقة منسقة، بما في ذلك لتنفيذ مبادئ ا

م  المنظمات الدولية خالل العقد إلى تحقيق ما  شراكاتال ستسعىع البيولوجي. وبناء عليه، األخرى المتعلقة بالتنو

 يلي:

ة وأهداف أيشي للتنوع ستراتيجيعلى مواءمة برامجها وأولوياتها م  الخطة اإل تشجيعها )أ( 

 البيولوجي؛

حدة من شأنها أن ة وخطة عمل على مستوى منظومة األمم المتإستراتيجيمواصلة تطوير وتنفيذ  )ب( 

 تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في األعمال المتعلقة بالقضايا الرئيسية للتنمية المستدامة واألمن البشري.

التوعية زيادة إشراك منظمات المجتم  المدني من أجل  سيكون من الضروري : منظمات المجتم  المدني -19

راء في المجتم  بشأن اإلجراءات عريض لآلتوافق  ل إلىالتوصالجمهور العام، و بينبقيمة التنوع البيولوجي 

. وبالنظر اب نمط حياة أكثر استدامةالضرورية لألفراد والمجتمعات، بما في ذلك االستهالك المستدام، بغية اكتس

خالل العقد  المتخذةاإلجراءات  ينبغي أن تعملد هذه المنظمات وعملها على المستويين العالمي والوطني، وجإلى و

 على ما يلي:

جدول أعمال التنوع البيولوجي في النهوض بالشبكات العالمية على التعاون من أجل  تشجي  )أ(

 المحافل الدولية؛
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ن السبل التي تمكنها من االشتراك في العمليات عتزويد شبكات المجتم  المدني بإرشادات  )ب( 

 رى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛الوطنية لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخ

حمالت لالتصال والتوعية من شأنها دعم الخطة  تنظيمتشجي  منظمات المجتم  المدني على  )ج( 

 وتقديم رسائل عن قيمة التنوع البيولوجي في مجال رفاهية اإلنسان. 2121-2111للتنوع البيولوجي ة ستراتيجياإل

على نطاق واس  في مختلف نتاج واالستهالك المستدامين اعتماد أنماط اإليتطلب س : دوائر األعمال -21

 ترمي إلىإجراءات . ومن ثم ينبغي أن يشمل العقد مشاركة نشطة قطاع األعمال اشتراكضرورة المجتمعات 

 ما يلي:ق يتحق

المناف  التي تجنيها دوائر األعمال من اعتماد الممارسات التجارية "الصديقة للتنوع تعزيز  )أ(   

 وجي"؛البيول

تشجي  االشتراك م  رابطات األعمال التجارية العالمية التي سبق لها االشتراك في اإلنتاج   )ب( 

 رابطات أخرى؛ م  تواصلال علىات رابطالمستدام ومواصلة تشجي  هذه ال

الرسائل وحمالت االتصال التي تعزز المناف  االقتصادية والتجارية لإلنتاج  وتصميم نشاءإ )ج(  

 الك المستدامين.واالسته

 تمثلة ستشكل الجيل القادم من قادة الغد ومواطنيه، فهي مجموعبالنظر إلى أن هذه ال: األطفال والشباب -21

. وعالوة على ذلك، فإن لها 2121عنصرًا محوريًا لضمان استمرار الزخم المتولد خالل العقد إلى ما بعد عام 

الذي سيرث النتائج المترتبة على اإلدارة البيئية. ومن ثم فمن في نتائج العقد لكونها تمثل الجيل  مكتسبةمصلحة 

 الضروري اضطالع العقد بما يلي:

التشجي  على إنشاء حركة ألبطال الشباب ممن سيصبحون، بما يقدمونه من أعمال، مصدر إلهام   )أ( 

 للشباب اآلخرين؛
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ة منظومة األمم المتحدة إستراتيجيك المبادرات القائمة على جمي  المستويات بما في ذل البناء على )ب( 

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛ والموجة الخضراء وغيرها من التابعة  "تونزا"للشباب، ومبادرة 

 المبادرات؛

تشجي  إقامة الروابط وبناء الشبكات بين مجموعات الشباب باستخدام طائفة متنوعة من تقنيات   )ج( 

 .غير القائمة عليها على حد سواءوت الربط الشبكي القائمة على اإلنترن

ة على المعارف باعتبارها الجهة القّيم ،ةمجموعأن هذه المن الواضح : المجتمعات األصلية والمحلية -22

المجتمعات التي يرتبط وجودها باعتبارها التقليدية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، و

ة. وفي هذا ستراتيجيتمثل مجموعة رئيسية لضمان تنفيذ الخطة اإلإنما بيولوجي، الثقافي إلى حد بعيد بالتنوع ال

 الصدد، سيضطل  العقد بما يلي:

 هذه المساهمة؛باآلليات الالزمة لالعتراف بمساهمتها الفريدة وإبالغ العالم توفير  )أ(   

الذي تضطل  به الجهات ة إدماج العمل المنجز في هذه المجتمعات م  العمل مواصلتوفير منبر ل )ب( 

 .بجدول أعمال التنوع البيولوجي الفاعلة األخرى فيما يتعلق

مجتم   عتبري: ، ومتاحف التاريخ الطبيعي(حدائق النباتية، وحدائق الحيوانالمجتم  العلمي )بما في ذلك ال -23

يات األخرى المتعلقة بالتنوع بعملهم األساس التقني لعمل اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاق يوفرونالباحثين الذين 

العقد، ليس لوض  أهداف بتنفيذ  امباشرارتباطا به  ونضطلعلعمل الذي ييرتبط اشريكًا رئيسيًا للعقد. و ،البيولوجي

ويضم المجتم  العلمي أيضًا متاحف  لعلوم.لتوصيل اجهات  م، بل أيضًا باعتبارهفحسب المؤشرات والبيانات

لعلمية إلى لمؤسسات الخبرة ا. وتضم هذه األنواع الثالثة ل، والحدائق النباتيةحيوانلتاريخ الطبيعي، وحدائق الا

 سيضطل  العقد بما يلي:بالنسبة إلى هاتين المجموعتين، و في مجال العلوم والتعليم. جانب مهارات االتصاالت

 ؛منبر لتعزيز االتجاهات الجديدة في مجال بحوث التنوع البيولوجيتوفير   )أ( 
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فرصة لتوسي  نطاق االتصاالت العلمية بشأن التنوع البيولوجي، بما في ذلك تعبئة األموال إتاحة  )ب( 

 في تحقيق رفاهية اإلنسان. معنية بالتنوع البيولوجي وأهميتهوالموارد للمشاري  الطويلة األجل والمعارض ال

نها تشكل جمهورًا في أجانب ى ة للوصول إلى جماهير مختلفة إلأداوسائل اإلعالم  وفرت: وسائل اإلعالم -24

بها قضايا  تصبحالتوعية بالسبل التي زيادة حد ذاته. وباعتبار وسائل اإلعالم جمهورًا مستهدفًا، يتمثل الهدف في 

السمات تحديد التقارير وفة متنوعة من المجاالت الجديدة، إضافة إلى إعداد التنوع البيولوجي قضايا مشتركة لطائ

لجهود خالل العقد من أجل توفير مبادئ توجيهية بشأن إعداد التقارير وتشجي  تغطية قضايا الثقافية. وستبذل ا

في التقارير المتعلقة  ةالتنوع البيولوجي في طائفة متنوعة من المجاالت التي تق  خارج نطاق التغطية التقليدي

 بالبيئة والطبيعة والجوانب العلمية.

العديد من المنظمات األخرى في العمل خالل العقد.  ي إشراكالنظر فيمكن  :أصحاب المصلحة اآلخرون -25

ذكر الجهات الفاعلة  الحاليأهداف العقد. ويمكن في الوقت  تصميمهذه القائمة م  مواصلة  إعداد يتواصلوس

 التالية:

ات وخطط عمل التنوع البيولوجي على المستويات إستراتيجي: يجري تنفيذ السلطات المحلية )أ( 

على سبيل المثال، التزمت مئات المدن  ،. ففي االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافى نحو متزايدعل المحلية

اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات  غاياتتحقيق  نحواتها المحلية للتنوع البيولوجي كمساهمة منها إستراتيجيب

مل تتعلق بالحكومات المحلية ودون األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وأيد مؤتمر األطراف أيضًا خطة ع

لية الوطنية. وينبغي خالل العقد االضطالع بالمزيد من العمل الرامي إلى االعتراف بجهود السلطات المح

 وإدماجها؛

: في حين ستكون الحكومات الوطنية هي الجهات التي تنفذ االتفاقية واالتفاقيات البرلمانيون )ب( 

يضطل  به المشرعون هو الذي سيسمح باإلعداد السري   لوجي، فإن العمل الذيلتنوع البيواألخرى المتعلقة با
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ين مثل منظمة البرلماني اج عمل منظماتفاقيات. وينبغي إدماالت والفعال للتشريعات المطلوبة للعمل في إطار

 بيئة متوازنة في إطار العقد؛تهيئة العالمية من أجل 

خالقي في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام عنصرًا العنصر األ يمثل :المنظمات الدينية )ج( 

رئيسيًا في اإلدماج الكامل لطريقة حياة أكثر استدامة في حياة المواطنين في كل مكان. وتضطل  المنظمات الدينية 

 هذه الرسالة وإيصالها. وينبغي للعقد إدراج هذا العنصر في المناسبات واألنشطة. إعدادبدور محوري في 

 طرائق المشاركة

د أدناه بعض ات المستهدفة. وترمجموعة من المجموعكل ق إلشراك ائطرالعدد من  تطبيق تعينسي -25

 :هذه المجموعات إشراكالتي يمكن تنفيذها لتشجي   اإلجراءات المقترحة

 :نيالمتعلقة بالتنوع البيولوجي على المستوى الوط اتفي تنفيذ االتفاقي الفاعلة المنخرطة جهاتال )أ( 

ألخرى ااالتصال التابعة التفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات  جهةمن خالل االتصال  ( 1)

 ؛المتعلقة بالتنوع البيولوجي

معنية بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي(، وطنية إنشاء هيئات تنسيق وطنية )أي لجان  ( 2)

 لدولية للتنوع البيولوجي؛باستخدام الهيئات القائمة التي أنشئت من أجل السنة ا

 :الفاعلة اإلقليمية لجهاتا  )ب(

والهيئات التنظيمية اإلقليمية، بالتعاون م   تفاقية التنوع البيولوجيبين أمانة ا تصالاال ( 1)

 الفاعلة الوطنية ذات الصلة؛ جهاتم  إشراك ال االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

بين اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعلقة  ون للعقدتعا إبرام مذكرات ( 2)

 ، م  برامج عمل متوسطة األجل ومرتبطة بنواتج العقد؛ بالتنوع البيولوجي والجهات الفاعلة اإلقليمية

 :المنظمات الدولية  )ج(
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خرى المتعلقة م  اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األتعاون ال ةمذكر البناء على ( 1)

 م  برامج عمل متوسطة األجل ومرتبطةبالتنوع البيولوجي، وتحديثها و/أو إبرام مذكرات جديدة 

 ؛باإلجراءات المتخذة خالل العقد

منظومة األمم المتحدة لدعم العقد، بما في القائمة على نطاق هيئات المبادرات والحشد  ( 2)

، وفريق االتصال المشترك التفاقيات (CSD)ة المستدامة ، ولجنة التنمي(EMG)ذلك فريق إدارة البيئة 

 ، وهيئات أخرى.(BLG) ، وفريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي(JLG)ريو 

 :منظمات المجتم  المدني  )د(

اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى المتعلقة مذكرة التعاون م  البناء على  ( 1)

حديثها و/أو إبرام مذكرات جديدة م  برامج عمل متوسطة األجل ومرتبطة بالتنوع البيولوجي، وت

 ؛باإلجراءات المتخذة خالل العقد

 منبر اتصاالت ألنشطتها. إنشاء ( 2)

 دوائر األعمال (  )ه

 ة تطوير دراسة الجدوى في مجال التنوع البيولوجي؛مواصلتشجي   ( 1)

 صديقة للتنوع البيولوجي.جارية التعزيز المشاركة م  المؤسسات الت ( 2)

 الشباب )و( 

 الشباب؛ المتعلقة بشؤون العمل من خالل أنشطة منظومة األمم المتحدة  ( 1)

أداة لتنفيذ  اباعتباره ، والمبادرات األخرى المماثلة،تعزيز برنامج الموجة الخضراء ( 2)

 العقد؛
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 وتويتر وماي سبيس ويوتيوبالفيس بوك استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية بما في ذلك  ( 3)

 وغيرها؛

 تنظيم مسابقات ومنافسات تشمل الرسم والتصوير الفوتوغرافي وكتابة المقاالت وغيرها؛ ( 4)

 ".أبطال التنوع البيولوجي من الشباببرنامج " إنشاء ( 5)

 األصلية والمحلية المجتمعات )ز( 

والمحلية من أجل جتمعات األصلية العمل بشكل وثيق م  المنظمات الدولية المعنية بالم ( 1)

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛التنوع البيولوجي واالتفاقيات األخرى تفاقية ربط أنشطتها با

تشجي  المجتعات األصلية والمحلية على تعزيز أنشطتها في سياق تنفيذ اتفاقية التنوع  ( 2)

 على المستوى الوطني؛ 2121-2111ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيالبيولوجي والخطة اإل

تشجي  المجتمعات المحلية واألصلية على االحتفاء بالمعارف التقليدية المتعلقة بحفظ  ( 3)

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وتعزيزها على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؛

 :المجتم  العلمي  )ح(

في وض  مجموعات البيانات والمؤشرات  إشراك هذا المجتم  المواصلة علىتشجي   ( 1)

 المتعلقة بالعقد؛

التشجي  على وض  برنامج بحوث متوسط األجل على المستوى العالمي فيما يتعلق  ( 2)

 بالمعارف المطلوبة لتنفيذ العقد؛

تقديم الدعم الالزم لتوسي  نطاق البرامج القائمة لالتصاالت في مجال العلوم ووض   ( 3)

 ديدة.برامج وأنشطة ج

 :اإلعالم وسائل  )ط(
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ق عرض التنوع ائتوفير مبادئ توجيهية بشأن تقديم التقارير من شأنها توضيح طر ( 1)

 األخبار األخرى؛ميادين وة، مية، والثقافالبيولوجي في مجاالت األعمال التجارية، والتن

ة والوطنية براز قضايا التنوع البيولوجي المحليإلحمالت توعية  إقامةالتشجي  على  ( 2)

 ق جديدة وحديثة؛ائبطر

م هذه ودع ها،ب واإلبالغة التنوع البيولوجي تغطي فيحققة تاإلنجازات المبف ارتعاال ( 3)

 باعتبارها ممارسات نموذجية؛ اإلنجازات

 :أصحاب المصلحة اآلخرون )ي(

لوجي ات التنوع البيوإستراتيجي بخصوص إعدادلجهود الجارية : دعم االسلطات المحلية ( 1)

إقامة ات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ وتيسير ستراتيجيالمحلية وتنفيذها في سياق اإل

 ؛شبكة من األنشطة

ة دعم وتشجي  الجهود التي يبذلها المشرعون من أجل تطوير مواصل: المشرعون ( 2)

 عنيين وتنمية قدراتهم؛الخبرات المتعلقة بتشريعات التنوع البيولوجي؛ وتوفير التدريب للمشرعين الم

: التشجي  على عقد مؤتمرات وتنظيم أنشطة محلية للتفكير في األبعاد المجتمعات الدينية ( 3)

 الوحدويةالدينية واألخالقية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ وتشجي  الحوارات 

 بشأن التنوع البيولوجي والدين.بين المذاهب المختلفة 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي ع بيانات معيارية فيما يتعلق بأوجه السلوكضو

وض  مؤشرات  تتمثل إحدى األولويات العاجلة لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي فيينبغي أن  -27

وآراء الجمهور فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. وسيتطلب التتب  والرصد  ياتسلوكومعلومات معيارية عن 

ستتمثل الخطوة الرئيسية األولى المتخذة في وقت مبكر من العقد وبناء عليه،  .هذه األرقام تحديدين للعقد الصحيح
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ات إقليمية ودون إقليمية ووطنية. وينبغي إقامة استقصاءفي وض  وإنشاء إطار عالمي يمكن في ظله إجراء 

 ا اإلجراء:الفاعلة التالية من أجل االضطالع بهذ جهاتشراكات م  الوكاالت وال

 ؛الوكاالت المعنية ببحوث الرأي العام )أ( 

 ؛شركات التسويق )ب( 

 ؛الحكومات الوطنية )ج( 

 .المنظمات اإلقليمية )د( 

في  هاينبغي استغاللبخبرة كبيرة في هذا الصدد  وأمريكا الجنوبية، مثل أوروبا ،بعض المناطق تمت وت -28

وسيكون المؤشر  .المعنية ات في المناطقستقصاءاء هذه االمبادرات تنمية القدرات التي من شأنها دعم إجر

 العالمي المبدئي عبارة عن مؤشر مجم  من األدوات وقواعد البيانات القائمة.

 قنوات االتصال

وفي كل من هذه  العقد.باإلبالغ استخدامها في ية التي يمكن رشاأدناه قائمة باألنشطة والوسائل اإلترد  -29

منتجات، أو نماذج معيارية، مقترحة سواء لنشرها أو باستحداث تفاقية التنوع البيولوجي أمانة استقوم الحاالت، 

الخاص. وسيتعين تحري  تناسب م  استخدام كل منها وسياقهتطويعها من جانب األطراف والمنظمات بحيث ت

 ة لالتفاقية.ستراتيجياالتساق بين جمي  الرسائل وبين الخطة اإل

وافق مجلس منشورات األمم المتحدة على شعار عقد األمم المتحدة : صرية وقواعد االستخدامالهوية الب -31

للتنوع البيولوجي. ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية بشأن االستخدام واستمارة اإلعفاء للجهات الفاعلية غير 

وباإلضافة إلى الشعار، ينبغي بذل . www.cbd.int/2011-2020األعضاء في األمم المتحدة، على العنوان التالي: 

الجهود إلعداد عروض إيضاحية بصرية عن أهداف التنوع البيولوجي يمكن استخدامها فيما بعد في مجموعة من 

 المنتجات اإلعالمية.

http://www.cbd.int/2011-2020
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ويحتوي . www.cbd.int/2011-2020العنوان التالي:  على إنشاء موق  شبكي تم: االتصاالت اإللكترونية -31

حائف المعلومات وجدول الفعاليات إضافة إلى روابط إلكترونية إلى ص ىالموق  على الرسائل األساسية للعقد، وعل

مل االتفاقيات المتعلقة تتضمن عتبادل المعلومات لآلية ذلك، يمكن إنشاء  فضال عنوخريطة تعلن عليها األنشطة. 

. وتصدر نشرة إخبارية إلكترونية كل اتقصص المتعلقة بتنفيذ االتفاقيلتحتوي على اوبالتنوع البيولوجي وآلياتها 

 شهرين.

يوجد حاليا . وزون(كيت، بيبو، فريندستر، لينكدين، أوركو)فيس بوك، ماي سبيس،  ةاالجتماعي الشبكات -32

، يجري تحديثها بالفعاليات المقررة )www.facebook.com/UNBiodiversity(صفحة للعقد على الفيس بوك 

تشج  المنظمات الوطنية و .خدمات تويترإضافة إلى  مشترك؛ 5111واإلعالنات على أساس منتظم، وتضم نحو 

 واق  الرئيسية.على إنشاء حسابات خاصة لها وإنشاء رابط إلى الم

يمكن أيضا عرض رسائل العقد واإلجراءات المتخذة من جانب الحكومات . المنتجات اإلعالمية المطبوعة -33

 ،شاراتقوالب ال، والمعلقات، والكتيباتة في مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل ستراتيجيدعما للخطة اإل

نشرة واألعداد المستقبلية ل ،المجالت والدوريات، وكتاب تذكاري عن العقد، ووالتذكارات األخرى ،والملصقات

 .التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

ة. وينبغي استخدام ستراتيجيمن اإل تجات اإلعالمية المطبوعة سوى جزءال تمثل المن :المنتجات البصرية -34

إعالنات الخدمة ، ومسابقات الرسم، ومعارض الصوربصرية األخرى، بما في ذلك وسائل اإلعالم والمنتجات ال

 .معارض متجولة، ونشرات إخبارية بالفيديو، وسلسلة برامج تلفزيونية مرخص بها، والعامة

طريقة رائعة لزيادة الوعي بين السفراء  شكليمكن أن ي :األنشطة التي يضطل  بها سفراء النوايا الحسنة -35

ينبغي لوكاالت األمم المتحدة واألطرف الجمهور غير المتصل تقليديا بقضايا التنوع البيولوجي. وخالل العقد، 

سفير النوايا و ،سفير األمم المتحدة للنوايا الحسنة للتنوع البيولوجيإدوارد نورتون،  :ثلاستخدام شخصيات م

http://www.cbd.int/2011-2020
http://www.facebook.com/UNBiodiversity
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في مؤتمر األطراف لوالحادي عشر العاشر  ينالجتماعسفير النوايا الحسنة لو، الحسنة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 .الموجة الخضراءسفير و، ع البيولوجياتفاقية التنو

اتفاق بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع عقد  :ةستراتيجين تنفيذ الخطة اإلعالتقارير الوطنية السنوية  -35

عن اإلجراءات المتخذة  بلدانمن الالمقدمة العامة والمبادئ التوجيهية للتقارير المنتظمة  سقالبيولوجي على الُن

 اإلبالغ في اليوم الدولي للتنوع البيولوجي من كل عام. تمعلى أن ي ؛ةستراتيجياإلللنهوض بتنفيذ الخطة 

 األنشطة

 العقدوطنية ألغراض  فعاليات وإنشاء لجانإطالق 

 ذلك بإطالق نسخ لهمتابعة   شّج، ُت2111على المستويين العالمي واإلقليمي في عام لعقد اإطالق بعد   -37

هذه اللجان أن يمكن أيضا لك عن طريق تشكيل لجان وطنية للعقد. وعلى المستوى الوطني. ويمكن حفز ذل

 :ضطل  بعدة أدوار من بينهات

 ة للعقد؛ستراتيجيتعزيز تنسيق اإلجراءات الوطنية الرامية إلى تحقيق األهداف اإل (أ)

 وياناغ-شيون اإلقليمية بشأن تنفيذ نتائج أيفي حلقات عمل بناء القدرات اإلقليمية ود المشاركة (ب)

 ؛ وحضور هذه الحلقات

والموجهة إلى القطاعات االقتصادية  المستهدفة، بما في ذلك الحمالت العامة حمالت التوعيةدعم  (ج)

 الرئيسية. 

 االحتفاالت السنوية

تشجي  البلدان على إدراج شريحة من األنشطة التي  ينبغي: (مايو/أيار 22اليوم الدولي للتنوع البيولوجي ) -38

 .ليوم الدولي للتنوع البيولوجياالحتفاالت السنوية باأنشطة  ، ضمنازات العقدتشير إلى إنج
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 محاولةموضوع يوم البيئة العالمي سنويًا، ينبغي يتغير في حين : حزيران(يونيو/ 5يوم البيئة العالمي ) -93

 .البيولوجي للتنوع إشارة إلى عقد األمم المتحدةإدراج التنوع البيولوجي، أو  موضوعاتربط هذه المواضي  ب

اليوم اليوم العالمي لألراضي الرطبة، و :منهاات يوتشمل األيام الدولية األخرى ذات الصلة جملة احتفال -04

، اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ويوم الصحة العالمي، واليوم العالمي للمياه، والدولي للمرأة

اليوم العالمي ، واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، ويوم البيئة العالمي، واليوم الدولي للتنوع البيولوجيو

ويوم األغذية ، اليوم الدولي للشباب، واليوم الدولي للشعوب األصلية في العالم، واليوم العالمي للسكان، ولالجئين

روب اليوم الدولي لمن  استغالل البيئة في الحواليوم العالمي للمعلومات اإلنمائية، ويوم األمم المتحدة، والعالمي، 

يوم األمم المتحدة للتعاون فيما بين ، واليوم الدولي للجبال، واليوم الدولي للطيران المدني، ووالصراعات المسلحة

 .بلدان الجنوب

في اتفاقية التنوع سيجتم  مؤتمر األطراف : لتنوع البيولوجياجتماعات مؤتمر األطراف في اتفاقية ا -04

ى الرفيعة المستو فعالياتمرات خالل العقد. وينبغي في كل من هذه االجتماعات عقد سلسلة من ال البيولوجي عدة

 :على سبيل المثال ما يلي العقد، وتشمل محرز فيب  مسار التقدم التالتي تت العامةو

اجتماعات تنظيم حوار رفي  المستوى على صعيد السياسة كقسم من الجزء الرفي  المستوى من  (أ)

 مؤتمر األطراف؛ 

 مؤتمر األطراف؛ اجتماعالمجتم  المدني بالتوازي م   عقد منتدى (ب)

 اإلعالم؛ لئز ألفضل التقارير الصادرة عن وسائمنح جوا (ج)

 التنوع البيولوجي؛ عقد مؤتمر علمي يبرز أحدث البحوث المتعلقة ببيانات ومؤشرات (د)

منتدى عن الممارسات واألنشطة التي تقوم بها المجتمعات األصلية والمحلية والتي لها صلة  عقد (ه)

 بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. 

http://www.unac.org/en/news_events/un_days/women1.asp
http://www.unac.org/en/news_events/un_days/women1.asp
http://www.unac.org/en/news_events/un_days/women1.asp
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/
http://www.who.int/world-health-day/
http://www.un.org/depts/dhl/cultural_diversity/
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2005.asp
http://www.unep.org/wed
http://www.unccd.int/publicinfo/menu.php
http://www.un.org/depts/dhl/refugee/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/refugee/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/refugee/index.html
http://www.unfpa.org/wpd/
http://www.un.org/events/indigenous/
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm
http://www.un.org/depts/dhl/environment_war/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/environment_war/index.html
http://www.icao.int/icao/en/aviation_day.htm
http://www.mountainpartnership.org/imd/imd.html
http://www.un.org/depts/dhl/events/south/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/events/south/index.html
http://www.un.org/depts/dhl/events/south/index.html
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العقد  فعاليات إحدى خصيصت ينبغي: السنوية المنعقدة في دورات الجمعية العامة لألمم المتحدة فعالياتال -42

اجتماعات الجمعية العامة في  ضمن، العقد والمناقشات الجارية في الجمعية العامة فيربط بين التقدم المحرز لل

 . وينبغي التأكيد على ربط العقد بالمناقشات األخرى.نيويورك

الذكرى العشرون النعقاد مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالبيئة  تمثلس: 2112في عام  21مؤتمر ريو+ -43

والتنمية فرصة فريدة لمناقشة اإلدارة البيئية على المستوى العالمي ودور االقتصاد األخضر. وينبغي بذل الجهود 

 ت التالية:من أجل ربط هذه المناقشات بأنشطة العقد. وتحديدًا في المجاال

 دور الممارسات التجارية الصديقة للتنوع البيولوجي في االقتصاد األخضر؛  (أ)

 ية والنشاط االقتصادي؛قوممساهمة التنوع البيولوجي في الحسابات ال ()ب

 إدراج شواغل التنوع البيولوجي في اإلدارة البيئية العالمية؛ ()ج

األطراف في  اتشكل مؤتمرست: المتعددة األطراف رىاألخ البيئية المنظماتاجتماعات مجالس إدارة  -44

اتفاقيتي ريو األخريين، أي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 رامساراتفاقية وهي االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي، األطراف في مؤتمرات  فضال عنالتصحر، 

الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة اتفاقية التراث العالمي، واتفاقية االتجار ، وضي الرطبةلألرا

، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية لالنقراض، واتفاقية حفظ أنوع الحيوانات البرية المهاجرة

 تشكلع البيولوجي في مجاالت قضايا أخرى. وفي هذا الصدد، مة إلدماج اعتبارات التنومهفرصًا والزراعة، 

مؤتمر االجتماع العاشر لفي  تي انعقدتالت ريو بشأن النظم اإليكولوجية وتغير المناخ، أعمال جناح اتفاقيا

 اتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمر األطراف السادس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيرفي األطراف 

جال االتصاالت. وعالوة على ذلك، العمل التعاوني والعمل في م جراء مزيد منإلساس األ، 2111في عام المناخ 

مة لتنسيق األنشطة بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع مهفريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي آلية تعاون  مثلسي
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من أجل تعزيز أوجه التآزر  لمكافحة التصحرمم المتحدة البيولوجي. وسُيقام تعاون وثيق م  أمانة اتفاقية األ

 .2121-2111والتكامل م  االحتفال بعقد األمم المتحدة للصحاري ومكافحة التصحر 

ة، وهو المؤتمر المرتبط باختتام وتقييم فترصف التنممؤتمر عقد ينبغي التخطيط ل: مؤتمر منتصف العقد -45

مؤتمر األطراف، غير أنه سيكون من األفضل عقد اجتماع ربط المؤتمر ب فترة األهداف اإلنمائية لأللفية. ويمكن

مؤتمر األطراف في ذلك الوقت. وينبغي تنظيم المؤتمر  رئيس تحت رعاية، تحديدا مؤتمر مستقل يرتبط بالعقد

 م  وكاالت األمم المتحدة األخرى. تامبالتعاون ال

في  ناغويا بشأن التنوع البيولوجي ةيم محاضرتنظاقُترح : محاضرات ناغويا بشأن التنوع البيولوجي -45

الذي دعا  عتماد المقرركل عام، لالحتفال بالذكرى السنوية ال أكتوبر/تشرين األول 29في مركز مؤتمرات ناغويا 

 عقدا لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي. 2121-2111مؤتمر األطراف الجمعية العامة إلعالن الفترة بموجبه 

الضوء على قضايا التنوع البيولوجي ورصد تطور العقد من خالل عقد حلقة حوارية تضم وسيتواصل تسليط 

شركاء م  جامعة األمم المتحدة، و تعاونبال فعاليةال هنظم هذتأخرى. وس بلدانشخصيات بارزة من اليابان ومن 

 اإلعالم المحلية والدولية. لمن وسائ
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 المرفق األول

 دعما لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 1122عام  خالل تي جرى تنفيذهااألنشطة ال

تنفيذ األنشطة. وساهمت بلدان ومنظمات أخرى من أجل لألمانة  ا كبيرامالي ادعم يةحكومة اليابانالقدمت   -4

عقد الفعاليات أيضا. وتلخص الوثيقة التالية بعض األنشطة الرئيسية التي أجريت حول العالم في لموارد بتقديم ال

 لى سنوات العقد.أو

العقد شعار  . ويحددالبيولوجيالسنة الدولية للتنوع  من للتنوع البيولوجي خصصقد المالع ت تسميةلهماسُتو  -2

رجم الشعار إلى جمي  لغات األمم المتحدة . وقد ُتالعقد سنواتيعين وع البيولوجي وعالقته بالبشر ونعناصر الت

لغاتها المحلية. ويمكن االطالع على الشعار على الموق  اإللكتروني  الرسمية وشجعت األطراف على ترجمته إلى

2020/logo/-http://www.cbd.int/2011. 

 ،قمة ناغوياالتي خرجت بها م  الطبيعة" بالنتائج التاريخية ويذكرنا الشعار الرسمي للعقد "العيش في تناغم   -9

 ة العالمية للتنوع البيولوجي وأهدافها المتعلقة بالتنوع البيولوجي.ستراتيجيرؤية ورسالة اإل يض و

مون، األمين العام لألمم المتحدة؛ والسيدة مونيك باربو، -دعائية للسيد بان كيرسائل تليفزيونية  صممتو  -0

األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة ؛ والسيد لوك غناكادجا، لمرفق البيئة العالمية ديرة التنفيذيةالم

البيئة السابق في اليابان؛ والسيد جايرام راميش، وزير البيئة الهندي؛  صحر؛ والسيد ريو ماتسوموتو، وزيرالت

 ةسفير، الالفنانة اليابانية ميسياوالسيد إدوارد نورتون، سفير األمم المتحدة للنوايا الحسنة بشأن التنوع البيولوجي؛ و

لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، ويمكن االطالع على هذه الرسائل على الموق  اإللكتروني:  ةالفخري

2020/-http://www.cbd.int/2011 . 

ألطراف والمنظمات ذات بالعقد، أنتجت األمانة فيلما عن أهمية التنوع البيولوجي وشجعت جمي  ا واحتفاًء  -5

تعليمية للمساعدة في التوعية. ويمكن مشاهدة الفيديو على الموق  اإللكتروني  أداًةام الفيديو الصلة على استخد

 . media/-http://www.cbd.int/2011/2020التالي: 

http://www.cbd.int/2011-2020/logo/
http://www.cbd.int/2011-2020/logo/
http://www.cbd.int/2011-2020/
http://www.cbd.int/2011-2020/
http://www.cbd.int/2011-2020/media/


UNEP/CBD/WG-RI/4/3/Add.2 

Page 25 

  

  

. ويحتوي www.cbd.int/2011-2020فاالت العقد على الرابط التالي: وأنشئ موق  إلكتروني مخصص الحت  -6

 الفعاليات واألنشطة المعقودة حول العالم.بوخريطة  الحتفال بالعقدامواد تخص الموق  على 

كي يستخدمها جمي  مم المتحدة ة لعقد األإستراتيجيوأعدت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مشروع   -7

رجمت الوثيقة إلى لغات األمم للمساعدة في النهوض بالعقد. وُتالصلة كأداة  وصحاب المصلحة ذواألطراف وأ

strategy-w.cbd.int/undb/home/undbhttp://ww-المتحدة الرسمية ويمكن االطالع عليها على الموق  اإللكتروني

en.pdf . 

تضمن معلومات تي تال د األمم المتحدة للتنوع البيولوجيعقصحائف الوقائ  الخاصة بويمكن االطالع على   -8

على الموق   2424-2444ة للتنوع البيولوجي ستراتيجيمساهمتها في الخطة اإلومهمة عن برامج عمل االتفاقية 

 . learn/factsheets.shtml-http://www.cbd.int/2011/2020اإللكتروني: 

للعقد من المقرر استخدامها خالل جمي  االجتماعات الدولية كوسيلة للمساعدة  كابينة دعائيةاألمانة وأنشأت   -3

الحصول على الملفات  من أجلالكابينة  تاجإعادة إنالمنظمات المهتمة بال األمانة باتصرحب تووعي. في زيادة ال

 .التي تتضمن تصميمها

تبادل في إنشاء فضاء لاألمم المتحدة للتنوع البيولوجي هود وسائل اإلعالم االجتماعية لعقد ج تتمثلو  -44

 ن في مجالممارسيالمنبر لجماعة  توفيربكذلك  تعلققصص النجاح واآلمال المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي. وت

وسائل اإلعالم مدى قوة وتأثير التنوع البيولوجي لتبادل اآلراء والنمو. وللمساعدة في تحقيق ذلك، وانطالقا من فهم 

( وقناة على www.facebook.com/UNBiobiversity) نشئت صفحة للعقد على الفيس بوكاالجتماعية، فقد ُأ

لفيس بوك أكثر من (. وحتى اآلن، بلغ عدد األعضاء في صفحة اwww.youtube.com/UNBiobiversityاليوتيوب )

المواق   لنشر تعليقات على حائط الصفحة بصفة منتظمة. ويعملون على تبادواظبون على عضو، ي 9444

 قصص نشدون التعرف إلىيجرونها، وياإللكترونية المهمة، وإطالع اآلخرين على أنشطة التنوع البيولوجي التي 

 عن األعمال التي يقومون بها م  العالم الطبيعي. اأو يسردون هم قصصملهمة 

http://www.cbd.int/2011-2020
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-en.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-en.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-en.pdf
http://www.cbd.int/2011-2020/learn/factsheets.shtml
file:///C:/Users/lefebvre.BIODIVERSITY/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/damico/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J0YFN38E/www.facebook.com/UNBiobiversity
file:///C:/Users/lefebvre.BIODIVERSITY/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/damico/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J0YFN38E/www.youtube.com/UNBiobiversity
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بهدف تنفيذ  ةالدولي بيئيةال اتتفاقيالوا اتمنظمالو توكاالكيانا من كبرى ال 27عت مذكرة تعاون م  قِّوُو  -44

مراسم  وأجريتبعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. واالحتفال  2424وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

التوقي  على هامش المؤتمر الرفي  المستوى بشأن التصحر التاب  للدورة السادسة والستين للجمعية العام لألمم 

س ة العالمية بوزارة البيئة اليابانية، ممثال لرئيشؤون البيئ وزيرالمتحدة بمشاركة السيد تاتسوشي تيرادا، نائب 

تنشئ . و2444الذي عقد في ناغويا، اليابان، في أكتوبر/تشرين األول واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، 

ة للتنوع ستراتيجيتوفير منبر للوكاالت من أجل تنسيق أنشطتها دعما لتحقيق الخطة اإلتعنى بل مالمذكرة فرقة ع

 األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.م أداة عقد وأهداف آيشي للتنوع البيولوجي باستخدا 2424-2444البيولوجي 

 إطالق عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي على المستوى اإلقليمي

عاليات لالحتفال ببداية في شتى أنحاء العالم ف األطراف المعنيةوكاالت األمم المتحدة والحكومات و تنظم  -42

 رد أدناه بعض أبرز هذه الفعاليات.يالعقد. و

 8إلى  0: بمناسبة االتفاقية الدولية الثامنة للبيئة والتنمية التي عقدت في هافانا في الفترة من باكو  -49

نائب في بلدان الكاريبي. وحضر  2424-2444قت كوبا عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ليوليو/تموز، أط

مندوبا  354شاركة بم 2444يوليو/تموز  0قدت في ُعالتي  هذه الفعالية البيئة والتعليم اوزيرالرئيس الكوبي 

الدومينيكية وسري النكا إضافة ل أيضا وزراء البيئة في أنغوال والجمهورية افتحاال شارك في. وبلدا 95يمثلون 

إلى السيد لوك غاكادجا، األمين التنفيذي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتزامن إطالق االحتفال في هافانا 

 .أيضا فال بعقد األمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر في المنطقةم  االحت

اإلقليمية بشأن تحديث  احتفال بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي على هامش حلقة العملقد : ُعإكوادور  -40

 45ى إل 49في الفترة من وخطط عملها ألمريكا الجنوبية الوطنية لتنوع البيولوجي اات إستراتيجيوتنقيح 

 .2444يوليو/تموز 
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احتفال بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي على هامش االجتماع االستشاري ألصحاب  ُأقيم: والهند -45

المصلحة الوطنيين جم  ممثلين عن المجتم  المدني، والدوائر العلمية، ووكاالت األمم المتحدة، والمانحين اآلخرين 

آنذاك، ونائب في اليابان ل. وترأس االجتماع السيد جايرام راميش، وزير البيئة إضافة إلى ممثلين عن دوائر األعما

االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، كما حضر أيضا وزيرا  رئاسة لمثحيث كانت اليابان توزير البيئة الياباني، 

 ي الهند.البيئة في سري النكا وأفغانستان إلى جانب سفراء/المفوضين الساميين للبعثات الكائنة ف

طلقت النسخة اإلقليمية األفريقية لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي وجرى االحتفال بعقد األمم : ُأإثيوبيا  -46

في أديس أبابا، إثيوبيا، في مقار اللجنة االقتصادية  2444يوليو/تموز  22المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر في 

وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  إلى جانبر ودبلوماسي سفي 244حفل أكثر من ألفريقيا. وضم ال

لالحتفال بالتنوع البيولوجي وتوحيد الجهود الرامية إلى وقف تدهور األراضي. وأظهر وذلك من البلدان المضيفة، 

لتصدي لهذين التآزر القائم بين جدولي أعمال التنوع البيولوجي وتدهور األراضي، والفرص المتاحة ل همحضور

 التحديين البيئيين بصورة متزامنة.

علنت النسخة الوطنية لعقد التنوع البيولوجي في أغسطس/آب بناء على مرسوم : ُأالجمهورية الدومينيكية  -47

 ة.يدوائر الحكومالرئاسي. وسيعمم العقد في أنشطة جمي  

األمم المتحدة للتنوع البيولوجي لجنوب شرق  ، عقد، بينينو س. أكينو الثالثالفلبين : أطلق رئيسالفلبين  -48

في  2444مايو/أيار  94قد الحفل في . وُعلتدشين عقدا موازيا على المستوى الوطني ا رئاسياإعالن وأصدر آسيا

في بروناي وكمبوديا وإندونيسيا والوس وماليزيا وميانمار  عن السلك الدبلوماسي نممثلي غ بمشاركةنقصر ماالكانا

وتايلند وفيت نام؛ ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى؛ وممثلين عن وسائل اإلعالم ومنظمات الحفظ وسنغافورة 

لتنوع البيولوجي في الوطني لالعقد  إطالقب ينوالرئيس أكإعالن  جاءاألمم المتحدة، ودوائر األعمال. ودعما لعقد 

 ة الوعي العام بقيم التنوع البيولوجي وتعزيزفرصة ممتازة لزياديمثل احتفال األمم المتحدة  أنب إقراراالفلبين 
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لحفظ التراث الطبيعي الغني للبلد وإدارته  والمحلية ةاإلقليمية والوطني اتاإلجراءات المتخذة على المستوي

 المستدامة.

ي وأمانة اتفاقية كل من حكومة فيج تهألمم المتحدة للتنوع البيولوجي، استضافقد احتفال بعقد ا: ُعفيجي  -43

ات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط عملها إستراتيجيعلى هامش حلقة العمل اإلقليمية بشأن تحديث ألمم المتحدة ا

 أكتوبر/تشرين األول.  7إلى  9في نادي، فيجي، في الفترة من 

 : استضافت وزارة البيئة في جمهورية كوريا نقاشا رفي  المستوى بشأن التنفيذ المتآزرجمهورية كوريا  -24

ومكافحة التصحر خالل الدورة العاشرة لمؤتمر  يلمتحدة للتنوع البيولوجي والصحاروالمتسق لعقدي األمم ا

 في تشانغون بجمهورية كوريا.التي عقدت  لمتحدة لمكافحة التصحراألطراف في اتفاقية األمم ا

التنفيذية  ديرةنوع البيولوجي والمالتفاقية الت: أجرى األمين التنفيذي هيئات اإلذاعة التليفزيونية الشبكية  -24

إذاعتها على الهواء في  تمتي لمرفق البيئة العالمية مقابلة مشتركة بشأن عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوج

وجرت على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة.  2444سبتمبر/أيلول  24نيويورك في 

األمين استضيف فيها ، 2444ديسمبر/كانون األول  24أخرى أذيعت من طوكيو في ة متابعة هذه الحلقة بحلق

 (.OISCAالتنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي والمدير التنفيذي للمنظمة الدولية للتقدم الصناعي والروحي والثقافي )

ع العاشر لمؤتمر األطراف سويسرية، بالتعاون م  الرئاسة اليابانية لالجتماال: استضافت الحكومة جنيف  -22

التفاقية االتجار الدولي بأنواع على هامش االجتماع الحادي والستين للجنة الدائمة وفي اتفاقية التنوع البيولوجي، 

، اإلطالق الرسمي لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ألوروبا الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض

واتفاقية  ،بأنواع الحيوانات والنباتات البرية، واتفاقية التنوع البيولوجي الدولي االتجارقية بمشاركة أمانات اتفا

 رامسار لألراضي الرطبة.
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على هامش  2444نوفمبر/تشرين الثاني  3قد احتفال لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي في : ُعاليونسكو  -29

ة التنوع البيولوجي الجديدة لليونسكو ومساهمة المنظمة إستراتيجيالق المؤتمر العام لليونسكو. وشهدت الفعالية إط

 في العقد.

حفظ أنواع شر لمؤتمر األطراف في اتفاقية قد احتفال رفي  المستوى بمناسبة االجتماع العاُع: النرويج  -20

 الحيوانات البرية المهاجرة.

اتفاقية األمم شر لمؤتمر األطراف في عالساب  جتماع قد احتفال رفي  المستوى بمناسبة اال: ُعجنوب أفريقيا  -25

 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 

األمم المتحدة للتنوع البيولوجي رسميا في كاناوازا بمقاطعة إيشيكاوا، عقد قد حفل إطالق ُع : اليابان  -26

األمم المتحدة في تنظيم المؤتمر  . وشاركت جامعة2444ديسمبر/كانون الثاني  43إلى  47اليابان، في الفترة من 

شركاء آخرين منهم شركة الخطوط إلى جانب اطعة إيشيكاوا ومدينة كانازاوا، مقو تعاون م  وزارة البيئة اليابانيةبال

 الجوية اليابانية.

من بين جاء من االلتزامات، و عددلقط  أصحاب المصلحة ومنظمات أخرى  حفزوساهم العقد بالفعل في  -27

 طراف:هذه األ

رغبتها في العيش في تناغم م  الطبيعة  في بادرة تدل علىف: شركة الخطوط الجوية اليابانية )أ(  

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية اليوم في مؤتمر صحفي ُعقد  ،والمساعدة في زيادة الوعي بالتنوع البيولوجي

"الطبيعة"،  JAL Eco هالتنوع البيولوجي إلى طائراتشعار عقد األمم المتحدة ل ةضافإ عن في مطار هانيدا بطوكيو

أهمية حماية الجمال الطبيعي في وذلك للتأكيد على ، 200-777من طراز بوينغ الخطوط الداخلية  اتطائر وهي

 اليابان من خالل إجراء أنشطة بيئية مختلفة؛
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 ومتاحفلحدائق الحيوان  : اعتمدت الرابطة العالمية(WAZA) الرابطة العالمية لحدائق الحيوان )ب(  

، وقررت إعداد إطار بصفة رسمية األمم المتحدة للتنوع البيولوجيعقد في مؤتمرها السنوي العاشر األحياء المائية 

ة العالمية للتنوع البيولوجي. ستراتيجيتحقيق الخطة اإلمشاركتها في حدائق الحيوان واألحياء المائية في  تسترشد بهل

دور حدائق الحيوان المؤتمر السنوي السادس والستين، الذي استضافته حديقة حيوان براغ، وناقش المشاركون في 

، 2424-2444ة للتنوع البيولوجي ستراتيجياألحياء المائية في تحقيق أهداف الحفظ والتوعية بالخطة اإل تاحفمو

 بيولوجي باليابان؛في قمة ناغويا للتنوع ال 2444حكومة في أكتوبر/تشرين األول  439التي اعتمدتها 

وق  االتحاد المعني بالتجارة األخالقية  :(UEBT) التجارة األخالقية البيولوجيةباالتحاد المعني  )ج(

. 2424-2444البيولوجية مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى المساهمة في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

نة االتفاقية على القضايا الرئيسية لهذه الخطة اإلستراتيجية، وتحديدا وبموجب هذه المذكرة، سيعمل االتحاد م  أما

والتقاسم  ،تعزيز مشاركة دوائر األعمال في حماية التنوع البيولوجيبقضية زيادة الوعي العام بالتنوع البيولوجي، و

التنفيذي، الدكتور أحمد الناتجة عن استخدام التنوع البيولوجي. ووق  على المذكرة كل من األمين  مناف المنصف لل

 48دجوغالف، والمدير التنفيذي لالتحاد، السيد ريك كوتش لوجنغا، في احتفال عقد في جنيف، سويسرا، في 

 ؛2444أغسطس/آب 

: أطلق معهد الدراسات المتقدمة التاب  لجامعة األمم المتحدة جامعة األمم المتحدة باليابان )د( 

(UNU-IAS) البيئية يشمل تخصصا في التنوع البيولوجي؛ دارةر العلوم في اإلفي طوكيو برنامج ماجستي 

طلق موق  إلكتروني يمثل أصدقاء المملكة المتحدة في عقد األمم المتحدة للتنوع : ُأالمملكة المتحدة (  )ه

وع جمي  أنحاء المملكة المتحدة أعربوا عن دعمهم لعقد التن منالبيولوجي. ويضم "األصدقاء" أفرادا ومنظمات 

البيولوجي والتزامهم بالتصدي لفقدان التنوع البيولوجي في شتى أرجاء كوكب األرض. ويعمل أصدقاء العقد على 

. وتهدف هذه 2424-2444تعزيز أنشطة التنوع البيولوجي في جمي  أنحاء المملكة المتحدة على مدار الفترة 

جمهور العام وتوعيته بأهمية التنوع البيولوجي في ى تيسير التواصل والتعاون من أجل تشجي  إشراك اللالمبادرة إ
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تحقيق رفاهية البشر. ويق  مقر أمانة المبادرة داخل متحف التاريخ الطبيعي، ويمكن االطالع على مزيد من 

 . diversity.net/friendshttp://www.decadeonbio التفاصيل على الموق  اإللكتروني

بين أمانة االتفاقية والمجلس األعلى لحوض نهر شراكة المن خالل  :Pommes Marquées مبادرة )و( 

رض شعار عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي وُعاستخدام ب الجودةالموزيل، تم إنتاج تفاح حاصل على عالمة 

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمناف  أن على البلدان الموقعة على بروتوكول ناغويا بش

كوااللمبور التكميلي لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  -بروتوكول ناغويا وتفاقية االالناشئة عن استخدامها الملحق ب

ين الثالثة أيضا إلى الفائز الجودةعالمة  . وأعطي تفاح حاصل علىاألحيائية بشأن المسؤولية والجبر التعويضي

عن أفضل سياسة بشأن الغابات، وذلك خالل حفل استضافته جمعية حفظ الحياة  العالمية يةالمستقبلسات السيابجائزة 

 24عقد في حديقة سنترال بارك في نيويورك في ومانة االتفاقية، التابعبن ألشركاء الالبرية، وهي أحد 

لوزراء المشاركين في اإلفطار الوزاري حول الحصول سبتمبر/أيلول. وأعطيت أيضا تفاحات من هذا النوع ل

سبتمبر/أيلول على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية  22في نيويورك في  ُنّظم يذوالتقاسم العادل للمناف  ال

 مشارك. 244 أكثر من رهالعامة وحض
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 المرفق الثاني

 ولوجيالميزانية اإلرشادية لعقد األمم المتحدة للتنوع البي

 

ة. وم  ذلك، يشار ستراتيجيعلى اإل الميزانية إال بعد مواصلة العملال يمكن تحديد احتياجات األنشطة من 

فيما يلي إلى الهيكل األساسي لمظروف التكاليف م  النفقات السنوية. وسيتعين تعديل المبلغ لمواجهة التضخم على 

جرى في إضافية ُتأو احتفاالت أنشطة لى التكاليف أيضا أي للعقد. ويمكن أن يضاف إ طويلالزمني الطار اإلمدار 

 أحد األعوام. وال يضم الجدول نفقات األطراف.

التكلفة السنوية )بالدوالرات  بند اإلنفاق
 األمريكية(

 94.444 السفر
 25.444 دعم اللجان الوطنية

 24.444 ووسائل اإلعالم االجتماعيةالشبكي الموق  
 54.444 لشحنالمواد المطبوعة وا

 24.444  منتجات الفيديو
 54.444 المعارض وإنتاجها

 54.444 الدعم المقدم لمنتجات الشركاء
 54.444 الدعم المقدم للسفراء

 
 دوالر أمريكي.  275.444الميزانية السنوية: مجموع 


